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Inleiding
Mollen
Mollen behoren tot de insecteneters. Toch
bestaat hun voedsel voornamelijk uit regenwormen. Ze komen voor in heel Europa en in
een deel van Noord-Amerika en Azië. Mollen
brengen hun hele leven ondergronds door.
Waar ze een vochtige en losse bodem aantreffen met veel voedsel, leggen ze dicht onder de
oppervlakte een groot aantal ritten, zo heten
de gangen, aan. Dit doen ze bijvoorbeeld in
akkers, weilanden, tuinen, boomgaarden of
sportvelden. Door de vele molshopen en ritten
raakt de grasmat ernstig beschadigd en zijn
de percelen zelfs niet te betreden. Je zakt er in
weg.

ritten

Woelratten zijn planteneters. Ze eten voornamelijk bollen, knollen en wortels van fruit- en
sierbomen. Het vermogen van woelratten om
zich snel voort te planten in een goed leefmilieu
(bijvoorbeeld in boomgaarden) maakt dat er in
sommige streken een ware plaag ontstaat.

Af b. 1

Woelratten
Naast mollen maken ook woelratten ritten in
de grond. Soms maken ze ook gebruik van mollenritten. Woelratten lijken in eerste instantie
een beetje op mollen, maar als je goed kijkt, zie
je dat de lichaamsbouw toch duidelijk afwijkt.
Ook het voedsel dat woelratten eten, is anders.
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Verzakkingen in de perceelsranden

Schadelijke organismen
Mollen en woelratten worden door de verwoestingen die ze aanrichten dan ook tot de schadelijke organismen gerekend. Dat wil niet zeggen
dat één of twee dieren op een bedrijf van een
paar tientallen hectares als schadelijk kunnen
worden aangeduid. Het zijn de grote aantallen
die de classiﬁcering ‘schadelijk’ krijgen. Dit geldt

INLEIDING

niet alleen voor mollen en woelratten, want
het is een algemeen kenmerk van plagen. Het
vermogen om zich snel voort te planten in een
geschikt leefmilieu, geven elk wezen de kans op
grote aantallen.
In een natuurlijke omgeving gaan deze twee
factoren niet vaak samen. De mogelijkheid tot
het snel voortplanten wordt dan beperkt door
een minder geschikt leefmilieu, zoals beperkte
voedselhoeveelheden en natuurlijke vijanden.
Maar in cultuurlandschappen worden plekken
gemaakt die voor sommige dieren ‘paradijsjes’
zijn, doordat er nauwelijks beperkende factoren
zijn voor hun groei en ontwikkeling. De mens
moet dan voor de beperking zorgen en bestrijdingsmaatregelen nemen. Het is belangrijk dat
het bestrijden van schadelijke organismen op
de juiste manier gebeurt. In de praktijk valt daar
wel eens wat op aan te merken, doordat bestrijders zich teveel met de gevolgen bezighouden
en niet met het bestrijden van de oorzaak.

ontstaat dan al gauw een plaag. Het leefmilieu
is daar dus niet ten nadele van de mollen te
veranderen, zodat er niets anders overblijft
dan de dieren te doden. Dit betekent dat de
aanwezige mollen gedood moeten worden en
daarna de nieuwkomers. Het lastige hiervan is
dat je constant alert moet zijn op nieuwkomers.

Bestrijden
Effectief bestrijden is net als regeren: vooruitzien. In dit geval betekent dat dat je moet
voorkomen dat het aantal mollen of woelratten
zo groot wordt dat er grote schade optreedt.

Af b. 2

Voor mollen kan het leefmilieu ongeschikt
gemaakt worden, bijvoorbeeld door de grond
waarin ze leven regelmatig te bewerken. Dit kan
op akkerbouwpercelen, maar voor grasland is
het niet mogelijk. In weilanden, sportvelden
of parken gaan mollen zich vestigen en er

Het werk is nooit gedaan…

Het risico bij mollen- en woelrattenbestrijding
is dat je veel geld en moeite besteedt aan het
uitroeien van deze dieren, maar dat er enige
tijd later opnieuw mollen en woelratten ver-
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schijnen. Dus alles begint weer van voor af aan.
Bestrijders wachten daarom vaak tot er zoveel
mollen of woelratten zijn, dat het de moeite
loont om weer iets te doen.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van in het wild levende planten diersoorten. De mol is aangewezen als landelijke
schadesoort die veel voorkomt. Je mag de mol
daarom bestrijden met de middelen die daarvoor zijn toegestaan. Het is ook toegestaan de
mol preventief te bestrijden.

Wet
natuurbescherming

Met de woelrat ligt het net wat anders. De
woelrat is een beschermde diersoort volgens
de Wet natuurbescherming. Hij mag alleen
met een provinciale vrijstelling bestreden
worden. Sinds een aantal jaar wordt er in de
wintermaanden veel schade aangericht aan de
wortels van fruitbomen door knagende woelratten. Omdat dit op grote schaal gebeurt, zijn
de bestrijdingsmogelijkheden uitgebreid.

Zorgplicht
De wet erkent de wezenlijke waarde van elk
in het wild levende dier. Dit betekent dat voor
de wet alle dieren van onvervangbare waarde
zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig mee
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mogen omgaan. Vanuit deze gedachte is de
zorgplicht in artikel 3 van de wet opgenomen.
Deze zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in
het wild voorkomende dieren (dus niet alleen
de beschermde dieren) en hun leefomgeving.
Dit is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Overigens geldt de zorgplicht ook
voor planten. Dus daar waar mollen en woelratten geen directie schade aanrichten moet je ze
accepteren en niet bestrijden.

zorgplicht
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Hoofdstuk 1

Latijn: Talpa
Nederlands: Mol
Engels: Mole
Duits: Maulwurf
Deens: Muldvarp
Fins: Maamyyrä
Frans: Taupe
Italiaans: Talpa
Pools: Kret
Zweeds: Mullvad

Sommige mensen denken dat de mol zijn naam
dankt aan de schadelijke activiteit die hij uitvoert.
Toch kun je niet simpelweg zeggen dat hij zo heet
omdat hij ‘molt’.
In het kader zie je de taalfamiliaire verwantschap.
De Nederlandse benaming ‘mol’ heeft waarschijnlijk iets te maken met de eigenschap van het dier
om hopen van losse aarde (mul, mulle, molm)
op te werpen. Meestal wordt de Latijnse naam
(Talpa) gebruikt.
De mol leeft van oorsprong in het bos. Het bos
geeft hem beschutting en voedsel, al blijkt dat een
mol die voortdurend in het bos leeft kleiner is dan
een soortgenoot in de weide. Dit heeft te maken
met de voedselomstandigheden. In de volgende
tabel staan een aantal voorbeelden.

Af b. 1

8

Het verspreidingsgebied van de mol

In het bos is het niet erg dat er gewroet wordt in
de grond. Het grove gegraaf is misschien nuttig
voor de vertering van bladeren en naalden en
de afvoer van overtollig regenwater. Dat de mol
nuttig is voor de mens is bijna niet denkbaar.
Vroeger werd gedacht dat de mol door zijn ritten
lucht in de grond bracht en dat hij schadelijke
insecten opat. Het nut van de lucht, die door de
ritten in de grond komt, is te verwaarlozen omdat
het gangenstelsel veel te grof en te onregelmatig

De mol en methoden van bestrijding

is. In een perceel met gras waar wroetplekken
naast ongeschonden plekken voorkomen, is het
ongeschonden gras altijd veel beter en gezonder
dan het vernielde gras. Verder eet de mol schadelijke insecten, maar het zijn er zo weinig dat de
insecten op deze manier niet bestreden worden.
Mannetjes

Vrouwtjes

gemiddeld

range

gemiddeld range

Zeeklei

122.0

74-154

93.0

65-132

Löss

110.0

87-128

85.4

72-106

Weiland

103.0

84.5

Loofbos

92.0

71.5

Naaldbos

77.0

64.0

Af b. 2

Het lichaamsgewicht van de mol (in grammen)

Af b. 3

Schade aan grasland op een boerenbedrijf

1

Schade door de mol

Over het algemeen kun je de mol als een
schadelijk dier zien. Toch is hij in zekere zin ook
een nuttig dier. Hij eet namelijk insecten, insectenlarven en soms zelfs muizen en hij helpt
daardoor mee om het biologische evenwicht te
handhaven. Volgens artikel 2 van de ﬂora- en
faunawet en de bijbehorende zorgplicht zal je
de mol daarom moeten accepteren op plaatsen
waar hij geen directe schade aanricht. Maar dat
is helaas niet overal het geval.

schadelijk

1.1 Landbouwgronden
Op percelen met akkerbouwgewassen richten
mollen niet veel schade aan. De grond wordt
veel bewerkt, waardoor ze geen kans krijgen
zich te vestigen.

Af b. 4

Muur op een molshoop
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Hoofdstuk 1

In pas ingezaaid grasland is de grond
ﬁjngemaakt en het wormenleven is er meestal
intensief. Wroeten gaat in deze grond gemakkelijk, doordat de grond los is geweest. Ook zijn
er nog geen wortels, die mollen bij het graven
in de weg kunnen zitten. Vaak zijn er veel kosten voor graslandverbetering gemaakt, maar
doordat mollen hier vrij spel hebben, wordt
de grond vaak vernield en komt de verbetering
maar gedeeltelijk tot zijn recht. De mol kan hier
dus grote schade aanrichten.
In bestaand grasland graven mollen ritten
onder de wortels van de grasmat, waardoor
het gras onvoldoende voeding en vocht krijgt.
De grootste schade die hier wordt veroorzaakt,
zijn de vele molshopen. De kale plekken die
hierdoor ontstaan hebben een prima structuur
en vormen dan ook een ideaal zaaibed voor
onkruid, zoals muur, herderstasje en straatgras. Wanneer er in het voorjaar veel molshopen voorkomen, kun je in de zomer vaak veel
onkruiden verwachten.
De molshopen en bovengebrachte stenen
kunnen bij maaien en andere graslandbewerkingen schade aan de machines aanrichten.
Verder heeft de grond een nadelig effect op
de opbrengst en kwaliteit van kuilgras en
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hooi. Zo zal het gehalte anorganische stof in
kuilgras of hooi snel oplopen als er veel molshopen aanwezig zijn. Een hoog gehalte in gras
dat als veevoer dient, maakt het gras minder
smakelijk. Hierdoor wordt er minder door het
vee gegeten. Ook krijgt het vee zo boterzuurbacteriën binnen. Boterzuurbacteriën die in
melk terecht komen, geven grote problemen
bij het bereiden van kaas. Maar als er goed
wordt ingekuild levert dit geen problemen op,
omdat boterzuurbacteriën hierdoor afsterven.
Tenslotte zorgen de ritten en hopen wel eens
voor letselschade bij paarden en koeien. Een
gebroken been/poot is moeilijk te herstellen…

1.2 Plantsoenen en gazons
Bij gazons kunnen molshopen ook zorgen voor
beschadiging van de maaimachine en verzakkingen van een doorgaans nauwkeurig en vlak
aangelegd gazon. Hoewel de bezitter soms
slapeloze nachten kan hebben van een molshoop in zijn gazonnetje is de schade relatief
en van ‘cosmetische aard’. In borders rond de
grasvelden kunnen ze de aanplant loswoelen,
waardoor die verdroogt.
1.3 Sportvelden
Op bijvoorbeeld een voetbalveld of een golfgreen zorgt het gewroet van mollen voor ver-

